Zavedení nové rubriky „Představuje se….“ pro místní kluby a spolky

V rámci auditu familyfriendlycommunity, který probíhal v průběhu roku 2016 v Moravském
Krumlově, bylo přijato celkem 15 pro-rodinných opatření. Jedním z nich je také zavedení nové rubriky
v Moravskokrumlovských novinách, která má postupně představovat jednotlivé místní spolky,
sportovní kluby, sdružení apod. Cílem je jejich přiblížení a představení široké veřejnosti. V rámci
dotazníkového šetření mezi občany se ukázalo, že veřejnost nemá dostatečné povědomí o činnostech
a možnostech volnočasových aktivit, které mnohé z těchto organizací nabízejí. Jedná se o to, aby
občané získali přehled o místních klubech a spolcích, seznámili se s jejich činností a nabídkou a
získali informace na koho a kam se v případě zájmu obrátit. Mnohé rodiny například hledají vhodné
sportovní kluby pro děti, jiné kulturní vyžití, cestování apod.
V rámci Moravskokrumlovských novin bude, počínaje tímto vydáním, v roce 2017 vycházet
pravidelná rubrika „Představuje se…..“, kdy v každém čísle vyjde krátký medailonek o některém
místním klubu či spolku. Všem položíme pět otázek :
1.
2.
3.
4.
5.

V čem spočívá Vaše činnost?
Kdo se může do Vaší činnosti zapojit?
Kde Vás zájemci mohou najít a kontaktovat?
Co byste rádi vzkázali občanům ?
Co považujete za Váš největší úspěch?

Postupně vytvoříme přehled místních klubů a spolků s aktuálními kontakty, který bude zveřejněn na
webu města.
A na závěr už jen krátce o výše zmíněném auditu familyfriendlycommunity. První fáze skončila
přijetím patnácti opatření, která jsou zveřejněna na webu města a mají být v průběhu tří let postupně
realizována. Dne 4.10.2016 navštívila Moravský Krumlov hodnotitelka auditu, která průběh celého
auditu posoudila a své poznatky předala nositeli licence – Jihomoravskému kraji. Zatím pouze
neoficiálně nám bylo koncem roku sděleno, že v Moravském Krumlově proběhl auditní proces bez
jakýchkoli chybiček a je hodnocen na výbornou! Vzhledem k tomu, že se jednalo o pilotní projekt, je
zapotřebí vyčkat na skončení auditního procesu ve všech sedmi zapojených městech, poté má
následovat oficiální hodnocení.
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